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● Sommertid . . .
Vel, ser meg også denne gang «nødt» for
å komme med noen ord om været. Her
i vest har de fleste junidagene vært med
et begredelig vær med mye regn og ikke
akkurat noen temperatur som skulle tilsi
det er sommer. Men, som kaninavler er
det positivt.Kaninene liker ikke varme og
når dem har det svalt og godt, så mener
både jeg og mange flere, at trivselen er
mye bedre. Oppblomstring av «skumle»
bakterier holdes da også nede. Verre er
det med å få slått grass og få høytørk.
I TK nr 1/2017, side 16, var overskriften
«Bruk naturens produkter til kaninene»
Jeg fikk noen henvendelser etterpå, og
det gjaldt angående bruk av plengrass.

Nei, jeg mente ikke det er giftig, men når
det ligger en haug med plengrass inne i
kaninens bur, så kan det lett gå varmgang
i det, fordi slått plengrass er så tett og
«klumpet». Og, i varmen, da begynner det
fort å gjære – og da blir det «gift» for den
ømfintlige magen som en kanin har.

● Takk for innkomne bidrag!
Til dette blad vil jeg takke Geir Klepaker.
Marburger-artikkelen, fra side 4–10, kom
jeg over i tysk medlemsblad «Kaninchen
Zeitung» nr 2/2016, den så spennende ut,
men jeg kan egentlig ikke tysk. Takk til
Geir for bidrag og samarbeid! Takk også
til Henrik Erlandsen og Svein Kamfjord.
Ønsker alle lesere en fin sommer!

1.-3.september: Møre og Romsdal
Annonse i dette TK

29.9.-1.okt.: Jæren, Vikeså
BJERKREIMSMARKEN

01. oktober: Askim (reg.-bed.)

14.-15. oktober: Dommerkonf.

3.-5. november: LUU/NM i Ål
Annonse i dette TK

24.-26. november: Rogaland
FORUS TRAVBANE

25. nov.: Oslo&Akershus, Haga

1.-3. des.:Trøndelagen - hovedutst.

1.-3. des.: Askim - «Advents-utst.»
MOMARKEN

8.-10. des.: Jæren - «Julebyen»
EGERSUND

16.-17. des.: Bundeschau, Leipzig

13. jan.: Oslo&Akershus, FU, Haga

19.-21.: jan. Sarpsborg - østfoldmester

19.-21. januar: FU for Rogaland

2.-4. febr.: Svensk LU, Borlänge

9.-11. febr.: Dansk LU, Oksbøl

15.-18. febr.: NM/LU-18, i Rogaland
VIGRESTADHALLEN

Utstillinger - 2017/2018:
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Marburger
Ekorn
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Herman Werk presenterte i Deutsche
Kaninchen Zeitung (DKZ) nummer 6 i
1977 sin yndlingsrase Marburger Ekorns
opphav, 65 år etter første opptreden, på
en svært saklig, men også kritisk måte.
«Den ble i 1912 fremavlet av frøken
Sandermann fra Marburg an der Lahn.
Det gikk deretter ytterligere seks år før
den nye rasen avlet rent uten avspal-
tinger.Krig og en deling av produksjons-
og sportsrasene ga en pause i oppbygg-
ingen av rasen, men oppdrettere mistet
ikke motet. De hadde satt seg mål om å
avle frem en kanin som hadde fargen

til sibirske ekorn.» – Rasen ble avlet frem
ved en tilfeldighet. Frøken Sandermanns
elleveårige nevø H.Schütz hadde fra vakt-
mesteren L. Peters ved klinikken i Mar-
burg fått et ekornfarget dyr. Peters hadde
fått denne kaninen i et Havana-kull og
hadde ingen interesse av den helblå far-
gen. Frøken Sandermann på sin side likte
dyret og ville gjennom forskjellige paring-
er beholde og få flere kaniner med denne
fargen. Derfor forsøkte hun flere kombi-
nasjoner, eksempelvis gul Sølv, som i dag
kan virke merkelig. Uten grunnleggende
kunnskaper i fargegenetikk kunne det

En uvanlig farget kanin
Marburger Ekorn har en rik historie
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ikke gå annerledes, spesielt siden denne
kunnskapen da ikke var allmenn kjent.
Det var heller ikke en tilfeldighet at gene-
tikeren Onslow, en fagmann, i 1913 stilte
ut Marburger Ekorn med kombinasjon av
brun (havanafarget) og blå under navnet
«Lilac». Akkurat denne kombinasjon har
forekommet regelmessig etter Havana-
kaninens oppdagelse rett før slutten av
det 19.århundre, noe som åpnet for den
muligheten.
Wilhelm Markworth, langvarig skribent i
DKZ fra 1950 og til 1980, skriver i DKZ
24/1979: «allerede blant de første hava-
nakaniner, når den første brune hann
ble krysset med Blå Beveren hunn, må
det være slik at ekornfargede kaniner
har blitt spaltet ut, men disse ble åpen-
bart ikke betraktet som ekornfarget for-
di hovedfokus var den brune fargen.»

Et kjennetegn i rasekaninavlens tidlige år
var arbeidet med å få mest mulig størrel-
se, lengde og masse på kaninene, men i
årene etter første verdenskrig ble fokuset
endret.Avlerne fokuserte da mer og mer
på pelskaniner. Pelskaninene hadde min-
dre masse, men hadde en tykk og «feng-
slende» pels, men også til da uvanlige
farger. Denne retningen hadde allerede
Sølvkaniner og av og til Russerkaniner,
hvis dominerende trekk er deres ekstra-
ordinære pelstykkelse og struktur. Særlig
var det for små raser veien til å erobre en
plass i oppdretternes hjerte.
I den første tyske Rikstandard, fra 1926
fikk pels og farge en spesiell oppmerk-
somhet, med 40p til farge og 20p til pels.
Jean Bungartz skryter i sin bok fra 1922
«Nutzkaninchenzucht» (Nyttekaninavl)
av den nye pelskaninrasen:
«Marburger Ekorn kommer inn i kon-
kurransen om å være denne generasjo-
nens vakreste pelsverk.» - Bungartz dro

sine konklusjoner om avstammingen til
Marburger Ekorn på grunnlag av de eksi-
sterende raser som Havana, Blå Beveren,
Sølv og albinokaniner. Den ettertraktede
perlingen i pelsverket man ønsket ble
oppnådd i 1920 da Perle Ekorn oppstod.
Marburger Ekorn var før dette bare en
brukbar imitasjon av edelpelsene. Likevel
utviklet Marburger Ekorn seg til en pels-
rase, som med sin attraktive farge kjem-
pet for seg selv.Det brunlige sløret på hel-
blå bunn gav en spesiell verdi, noe som
stammer fra det opprinnelige ønsket om
perling. Det brunlige sløret har konsoli-
dert seg som et rasekjennetegn og har
siden vært med i alle tyske standarder.
Takket være rasens støttespillere har det
aldri vært stilt spørsmål ved dette.
På 1970-tallet uttalte Herman Werk «Det
brunlige sløret må beholdes».
Videre har Wilhelm Markworth anført:
«Det viktigste er å legge vekt på å be-
vare det wafer-liknende skimmer. Men
altfor ofte mangler det brunlige sløret.»

Kort etter fremavlingen av Havana, var
det i tidsrommet 1915–1920 flere raser
som liknet Marburger Ekorn. Ved siden
av tidligere nevnte Lilac (1913) fantes det
i England «Essex Lavender» fremavlet av
Mrs. Illingworth.Men det var de kaninene
som ble avlet frem av professor R.Punnet
i 1920 ved å pare Havana og Blå Beveren
som fikk rasestatus (Lilac).
I Frankrike oppstod Fée og i Nederland
avlet en dueavler ved navn C.A.M Spruyt
frem den første ekornfargede kaninen.
Denne ble i 1927 tatt opp i nederlandsk
standard og fikk navnet Gouwenaar etter
Spruyts hjemsted; byen Gauda. Gjennom
seleksjon av en lyseblå dekkfarge uten
slør skiller den seg tydelig fra Marburger
Ekorn. Til slutt finnes det i Europastan-
darden Perlgraue von Halle, en liten gam-
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mel belgisk rase på størrelse med den
kastanjebrune Lothringer, hvis dekkfarge
i Europastandarden 2003 beskrives som
«sart tonet lys gråblå med en lett platina-
glans og med mørkebrun øyenfarge».

Marburger Ekorn opplevde en uventet
popularitet. Så lenge det var interesse for
pelsverk fortsatte det og rasen surfet på
bølgen frem til 1980-tallet. I Forbundet
for smågartnere, nybyggere og smådyrav-
lere i DDR tok den 4.-plass over de van-

ligste småraser, foran svart sølv. I 1980/
1981-sesongen ble 7289 Marburger Ekorn
bedømt i det forbundet, noe som er en
andel på 3,47 %. Med tilsvarende tall ved
dagens tyske Bundes-utstillinger, med ca
25.000 kaniner, vil det stå ca 870 Marbur-
ger Ekorn i burene. Siden 1980-tallet har
det vært en boom av nyheter blant de
små rasene.Dette har i en viss grad gått ut
over de etablerte rasene. Eksempler på
nye raser er Beige, Liten Tysk Schecke,
Liten Tysk Vedder, Deilenaar og på begyn-

Tilbakeblikk . . .
1: Marburger Ekorn hunn fra 1935, som
viser en den gang ønsket lett utstrakt val-
seformet kroppsform. Videre har den en
god pels, en vakker lys farge som også
har brunlig skimmer, fikk 93 og 94p.
2: I senere avl viste den også gode mo-
deregenskaper. 3: At dommere og avlere
ikke alltid har lik mening, er hannen eks på, da den ved verdenskongress for fjørfe fikk
kun 92p. Grunn: God pels, bakpart er noe steil. Før hadde den fått 95p og beskrevet
som ideell. 4: Bilde fra 1918, en trykkende hunn som viser steil og dårlig rygg. Tross
magre 90p betegnet forfatteren typen som et avlsmål. 5: Fra 1957, som med hensyn til
farge og størrelse er en svært god raserepresentant. Bare ørelengden er et ankepunkt.
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nelsen av 1990-tallet Schwarzgrannen og
Rhön. Likevel har Marburger Ekorn klart
å beholde sin plass med en gjennomsnitt-
lig utbredelse på ca en prosent av alle ut-
stilte kaniner i Tyskland.

Størrelse og vekt
Marburger Ekorn tilhører de største av de
gamle smårasene. Før innføring av tysk
fellesstandard har de hørt sammen med
Liten Chinchilla og senere også Sachsen-
gold. I tysk standard er normalvekt over
2,75 kg. Overskrider den 3,25 kg eller
er under 2,25 kg bedømmes den ikke.
I Riksstandarden fra 1926 var normalvek-
ten 5,0 til 6,0 pund (2,5-3,0 kg). Først i
etterkrigstiden ble vektskala omformet,
som vi i dag kjenner, og dette holdt seg i
alle standardene med unntak av i felles-
tandarden til ZKD i ca 1967 der en satt
øvre vektgrense til 3,5 kg. Dette ble av
Herman Werk rosende fremhevet: «Med
de nye vektbestemmelsene for 10 år si-
den er vi på god vei» (dette stemte åpen-
bart ikke). Erfaringsmessig er det slik at
for tunge dyr har en tendens til utstrakt
kroppsbygning og spesielt hunner blir
overdrevent løse i skinnet. I 1981 gjorde
man endringer og gikk tilbake til dagens
vektskala og øvre vektgrense har siden
det vært 3,25 kg. I Nordisk Standard er
idealvekten 2,51–3,20 kg.
Marburger Ekorn vokser godt. Allerede
ved ca 6 måneder når de sin utstillings-
vekt. Avlshanner bør være 2,9–3,0 kg og
hunner litt større ca 3,0–3,15 kg. Avls-
dyrene bør nå nedre vektgrense og over-
skride den senest mulig,og ikke før andre
leveår. Hanner bør uansett være under
øvre vektgrense.

Kroppsform, bygning og rasepreg
Kroppen er lett kompakt og like bred i
forpart som bakpart. Den har en jevnt

løpende rygglinje som er godt avrundet
bak. Labbene er i overensstemmelse med
dagens ønskede rasepreg relativt kraftige
og korte, om mulig med en viss klarering
fra bordet. Hunnene er uten hakepose,
men eldre hunner tillates å ha en mindre
hakepose. Friedrich Joppich bemerker i
sin bok «Das Kaninchen» (1967) at rasen
allerede ved sin opprinnelse var «ferdig»
og i løpet av årene har knapt skjedd noen
forandringer. Likevel har Marburger’en
over flere ti-år utviklet rasepreget.
Riksstandarden fra 1926 oppfordret til:
«Kroppen er i sin form slank og lett ut-
strakt og viser sine fine lemmer.»
Karl Grathwohl og Georg Hothum be-
skrev i 1954 i sin bok «Unsere Kanin-
chenrassen» – En lett strukket sylinder-
form. Wilhelm Markworth sammenlignet
i 1979 Marburger Ekorns kroppsform
med den til Engelsk Schecke «kroppsfor-
men er ikke så klumpete og tung som
den virker å være hos Hollendere, den
skal heller være lett kompakt med fine
lemmer.» Herman Werk beskrev i 1977
at rasens vektheving på slutten av 1960-
tallet gav fordeler, spesielt kroppsformen:
«Mange avlere hadde betenkninger over
at vekthevingen skulle forandre kropps-
formen. Redselen for dette var ubegrun-
net og vi har i dag gode Marburger Ekorn
med svært flott kropp.»

Retrospektivt, kan vi sannsynligvis anta
at rasen da begynte å bli kraftigere, mer
kompakt og et generelt mer robust preg.
Dette gav ganske tydelige kraftige labber,
markert hode og også mer kraftige ører.
Det ble en etterspørsel etter noe mer
kompakt rase- og typepreg. Etterspørsel-
en etter finere lemmer holdt seg likevel
frem til godt ut på 1990-tallet. I 2004 ble
den tyske standard tilpasset til sammen-
lignbare småraser og ganske kraftige for-
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labber ble fremhevet
som idealet. Dette gjor-
de rasen godt, selv om
dette avvek fra tidlig-
ere tiders krav. Det er
først det siste 10-året
at forlabbene har be-
gynt å utvikle seg mot
dagens ønskede ret-
ning; frem til da var
ganske spede labber
vanlig.
Endringen avslørte
svakheter i skjelettet,
gjennomtrådde labber,
og av og til tendens til
O-bein (hjulbenthet).
Problemene med den
lavstilte stillingen som
i tidligere tider fulgte rasen, ble det ikke
snakket om. Det gjenstår likevel arbeid
for å nå målet til tidligere avlere som
ønsket å gi rasen mer uttrykk ved å vise
en rase med oppreist presentasjon på
dommerbordet.
- Dessverre var dette målet forbeholdt
kun standhaftige avlere som var kompro-
missløse i retning av kraftigere forlabber.
Andre nøyde seg med en lett oppreist
stilling. En edel rasekanin presenterer seg
ikke flatt liggende mot bordet, som nå er
uønsket. Problem nummer to på dette
punktet er rasens tendens til å få hake-
pose, og det er nesten alltid til stede.

Dette har tilsynelatende fulgt rasen sid-
en opprinnelsen, da utgangsraser kom fra
de store som Blå Wiener og de første
Havana. Denne arveligheten skinner også
igjennom i dagens stamme og er fremde-
les utbredt. Den midlertidige nyoriente-
ringen med en litt større vektskala kan
ha bidratt til løst skinn og hakepose og
er ikke så lett å bli kvitt.

På 1970-tallet gav tidligere siterte forfatte-
re Herman Werk og Wilhelm Markworth
klare råd: «Vi må være sterkt på vakt mot
hakeposer». «Dyrene skal være uten hake-
pose». «Her må den dype stillingen og
den ganske spesielle overflødige bryst-
pelsen forsvinne.»
Også i dag ses stammer som har dette
problemet. Andre rasetypiske feil som
smal kroppsform (som tidligere og lenge
var svært utbredt) har avlerene de siste
årene fått et utmerket grep på. Det er
ikke slik at det ikke lenger ses, men er
ikke regelen slik det var tidligere.
Marburger Ekorn er i dag en elegant
representant innenfor sin klasse, som
vesentlig er preget av sin markante type.
Dersom dette ikke er tilfellet, finnes det
i dag mange muligheter for å heve sin
egen avl til dette nivået.

Pelsen
Marburger Ekorn tilhører pelsrasene og
kravene er i samsvar med det. Den tyske
standard ønsker svært tykk underpels,

Pen hann som fikk 97,5p på
Bundes-Kaninchenschau 2015.
Eier Peter Böx, Waltershausen

FFoottoo:: SSaabbiinnee  RRüübbeennssaaaatt
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elastiske dekkhår og over dem fine grann-
hår. Marburger Ekorn har sine egne farge-
utfordninger som avleren kun kan oppnå
når kvaliteten på pelsen er god. Ved å
følge og stryke pelsen mothårs kan man
kjenne den fine pelsstrukturen.
Lenge var det utbredt at Marburger Ekorn
hadde for lite/tynn underpels eller lange
og lite elastiske og svake dekkhår.
Ses slike feil i dag, skal avler og dommer
reagere, og disse dyr hører ikke hjemme
i avlen. Det ekstra-ordinære potensialet
i rasen skal under alle omstendigheter
bevares og forbedres ytterligere videre.

Hode og ører
Hodet er kort og sitter uten hals på krop-
pen. Ørene er svært stabile i vevet og
lengden skal passe til kroppen. Hodene
har etter bare få tiår med avl oppnådd
god kvalitet. Den korte neseryggen, den
brede snuten og kraftige kjever gir rasen
et uttalt markert preg. Hanner med rett
og lang neserygg bør ikke brukes i videre
avl. Det kraftige snutepartiet skal hos en
hann i denne sammenhengen ha en viss
eleganse. Dette gjelder også for pannen
som skal være moderat bred. Det advares

mot overdrivelser. Hunner har et mer
edelt og rektangulært hode, men det er
ikke for smalt eller spinkelt. Dette inklu-
derer en viss bredde på snutepartiet og
panne. Det som kan forbedres er generelt
ørene.Det kan også ha sammenheng med
rasens mentalitet, da Marburger Ekorn
ofte er en trykkende kanin som legger
ørene ned. Når kaninen er i buret eller
stallen, uten noen form for stress, har den
åpne og rett opp-stående ører.
Ørelengden er mellom 9,5 og 11 cm, og
hvor idealet anses å være ca 10,5 cm.

Dekkfarge
Dekkfargen er sart tonet lyseblå med et
svakt overtrukket brunlig slør, og det er
dette sløret som skiller Marburger Ekorn
fra de andre ekornrasene. Bukfargen er
noe mattere. Øynene er blågrå, men når
lyset skinner gjennom dem er de røde.
Klørne er mørk grå. Er klofargen for lys
kan det være et tegn på en progredieren-
de pigmenttap. Følgelig skal det etterstre-
bes godt pigmenterte klør. Det antas det
er en sammenheng mellom det ønskede
brune sløret og klofargen. Fargen er jevn
over hele kroppen. På kroppsdeler med
kort pels skinner det brunlige sløret ster-
kest igjennom. Marburger Ekorn er gene-
tisk en ensfarget kanin, dermed kan man
ganske enkelt kun holde en farge i avl.
Som hos andre raser ligger «djevelen i
detaljene». Den for oss best kjente inter-
nasjonale parallellrase Gouwenaar fra Ne-
derland, godkjent 1927, har en dekkfarge
som er beskrevet som: «Sammenlignbar
med røyksky fra en sigar» er til sammen-
ligning ganske blek og mangler det typis-
ke brunlige slør i dekkfargen. Det brune
sløret er et obligatorisk fargekjennetegn.
Av og til ses dyr som synes å være ganske
bleke i fargen.Dette kan være en etterlev-
ning fra gamle tider. For eksempel be-
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I Holland har de Gouwenaar, en lys grå-
blå, så Marburger ble godkjent i 1972

Marburger Ekorn
fra Holland
– flott type
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skrev Riksstandarden fra 1926; at lyse dyr
ble foretrukket. Men det skal være klar
forskjell fra blåfargen som hos Blå Wiener.
– Marburger Ekorn er i første rekke en
farget rase, noe som viser seg i bedøm-
melsen. Viser man frem dyr med blass
og blek farge uten rasespesifikk farge-
sjarm kan man ikke oppnå høye poeng.
Ved siden av det brunlige sløret skaper
også lyse grannhårspisser rasen.Disse har
vanligvis en manglende hvitforsterkning.
Utvendig synes de å ha dette, men som
regel skyldes det en strukturforandring
med en klubbelignende fortykkelse av
grannhårspissene. På grunn av deres gro-
ve cellestruktur bryter de lyset annerle-
des og gir tilsynelatende hvite hårspisser.
Denne optiske fargeeffekten har absolutt
ingen ting med rasens fargegenetikk å
gjøre, og hårene er reelt gjennomfarget.

Bunnfarge
Bunnfargen er nærmest mulig lik den lyse
blå dekkfarge. Den er fra dekkfargen ikke
skarpt avgrenset. Men dekkfargen har i
øverste område gjennom dets brunlige
slør en lett brunlig tone.
Derfor er den blå underfargen jevn uten
lysere soner og er i hårbunnen kun lett-
ere lys enn dekkfargen. Tidligere Mar-
burger Ekorn med klare lyse fargesoner
som skilte seg klart fra de med mer inten-
siv bunnfarge. Dette ble etter hvert så ut-
talt, at man i Tyskland besluttet å justere
standarden. Årsaken til fargesonene var
ikke annerledes pigmenteringslag i hår-
strået, men at de sterkere grann- og dekk-
hårene viste svakere pigmentering. Der-
for har det over en intensivt farget bunn-
farge lagt seg en viltfarget sone som en
lysere sone i dekkhårene.
Avlsmålet må være å arbeide for en inten-
siv pigmentering som i alle tre hårtypene
er fordelt likt. Det er faktisk også viktig

at fargen med et lyst bånd blir livløs og
er det største problemet med en mellom-
fargesone.

Marburger Ekorn i Norge
Rasen har aldri hatt noen stor utbredelse
i Norge eller Norden for øvrig,på tross av
sitt hyggelige vesen. Selv om det ikke har
vært en svært utbredt rase, utstilles den
regelmessig. Den har hatt sine trofaste
avlere i tillegg til avlere som har hatt den
i perioder. En som hadde rasen i lang tid
var Asbjørn Holmen, som over tid opp-
nådde gode resultater.
På LU/NM-2017 i Larvik var det 11 Mar-
burger Ekorn fra to oppdrettere.
Oversikten for 2016 (i TK 1/17) viser det
ble 35 ganger bedømt Marburger Ekorn,
der høyeste poengsum var 95p og som
ble gitt 5 ganger.
Kvaliteten på Marburger Ekorn er gene-
relt bra, selv om den nok sjelden kjemper
i toppen på våre utstillinger. Det finnes
også trofaste avlere i Danmark, men det
er en stund siden rasen har vært utstilt i
Sverige. Marburger Ekorn har i Nordisk
Kaninstandard en ganske standard po-
engskala: 5-10-40-10-10-20-5.
Kravene er i stor grad samsvarende med
kravene i den tyske- og europa-standar-
den, selv om en nok i norden legger noe
mindre vekt på hode og ører og mer vekt
på presentasjon, en glansfull farge og god
pelskvalitet.
Problemene og feilene som tidligere nev-
nes som dårlig presentasjon, tendens til
hakepose og ujevn farge er også et pro-
blem for Marburger Ekorn i Norden. Men
med målrettet og systematisk avl er det
ingen grunn til at ikke vår stamme kan
rette opp disse problemene. For å forbe-
dre rasen er det også mulig å krysse inn
andre raser, som f.eks. Liten Havana, en
rase med god kvalitet i Norden.
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● LUU/NM-2017: 3. - 5. november
Indre Østland Kaninavlslag tar utfordring-
en, og står som arrangør av landsutstil-
lingen for ungdyr til høsten. Det vil bli en
LUU/NM slik vi kjenner den, med bedøm-
melse klasse B, og i tillegg voksne hanner
klasse C, samt NM i kaninhopping.

● Ål Idrettshall i Ål sentrum
LUU/NM-arrangementet finner sted i Ål
Idrettshall første helg i november.
Ål i Hallingdal ligger sentralt til, midt i
Sør-Norge, med kjøreavstander på 19 mil
til Oslo, 28 mil til Larvik og Sarpsborg,
26 mil til Bergen, 37 mil til Stavanger, og
ca 46 mil til Møre og Trondheim.
Ål Idrettshall ligger ved skolesenteret i
kommunen, og hallens størrelse er på
22 X 45 meter. I tillegg er det romslig
kafeområde der en også kan ha informa-
sjonsstands/presentasjoner.
Vi har inngått avtale med Thon Hotell
Hallingdal for overnatting, og hotellet lig-
ger i gåavstand, ca 500 meter fra hallen.
Hotellet er nylig pussa opp, har til sam-

men 67 rom, både enkeltrom, dobbelt-
rom, familierom og suiter.
På lørdag legges det opp til en hygge-
kveld, der det vil bli servert mat fra varm
buffet – se vår LUU-annonse side 27.
Et annet alternativ til overnatting, er leie
av campingvogn eller hytte i Hallingdal
Feriepark, og som også ligger i samme
gåavstand til hallen. Ferieparken er kåra
til Norges beste camping! Både vogner og
hytter holder her høg standard.

● Behov for hjelp lørdag
Vi er dessverre ikke mange aktive med-
lemmer i vårt lag, og vil derfor trenge
hjelp under arrangementet.
Dette gjelder særlig bærere til bedømmel-
sen lørdag. Vi håper på mange dyr, og at
dere er villige til å hjelpe oss noen timer.
Meld da fra til undertegnede på e-mail:
torgeir@hallingdalrenovasjon.no
eller mobil 959 80045.
Håper dere har fått bra med kull,og lykke
til med forberedelsene til høstens arran-
gement.Med vennlig hilsen Torgeir Vestenfor

Velkommen til Hallingdal!

SSOOMMMMEERRLLEEIIRR

33.. --  66.. AAUUGGUUSSTT

Isesjøbråten, Sarpsborg
Sarpsborg og Tomb HK inviterer til årets
sommerleir. – Som vi kan se på forum til:
www.kaninhopping.no under konkur-
ranseinnbydelser, viser programmet at de
første kaninhoppekonkurransene starter
torsdag 3. august, kl 14.Videre er det tett
program med kaninhopping i mange for-
skjellige klasser innen; lett, middels, van-
skelig og elite, samt med innlagte Cup’er.
Men! Her må en være rask med å melde
seg på for å sikre seg plass til langhelga.

Isesjøbråten ligger meget idyllisk til ca en
mils kjøring fra Sarpsborg sentrum. For
mer info og påmelding: sbhg@live.no
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Askim og omegn kaninavlsforening arran-
gerte siste medlemsmøte denne våren,
mandag 8. mai, og tok i mot Pål-Eirik
Iversen og Jan Erik P. Baller som fortalte
om tysk kaninhold og staller.
Det vil si (som bildet viser) – hadde Pål-
Eirik med seg PC og viste filmer – og for-
talte om hva vi så. – Jan Erik «fylte på»
med sine kunnskaper om kaniner, kanin-
hold og oppdrettere generelt.
Både Pål-Eirik og Jan Erik har lang erfa-
ring med oppdretterbesøk og kaninutstil-
linger i Tyskland spesielt.
Jan Erik hadde også med seg flere meget
flotte Hermelin, og her var blant annet
to fargevarianter som Jan Erik nå staser
på og ønsker å foredle videre.

Meget stor kanin-interesse
I Tyskland er interessen for kaninhold
enorm. De har ca 120.000 medlemmer i
klubbene – og sammenliknet med folke-
tallet er det tjue ganger flere enn hva vi
har i Norge, sa Pål-Eirik. Utvalget av raser
og varianter er derfor også veldig stort.
Blå Wiener er en av de vanligste rasene,
og ofte er Blå Wiener rasen som det er
flest av på utstillingene, fikk vi høre.
Generelt er det mye av de store raser i
Tyskland. Kanskje fordi det fortsatt er
mer vanlig å nytte kanin til mat, speku-
lertes det på i forsamlingen.

Tysk LU - en virkelig stor opplevelse
På landsutstillingene, Bundes Kaninchen-
schau, som holdes hvert 2. år, så er det
også veldig mye produkter, fortsatte fore-

dragsholderen. Da stilles det over 20.000
kaniner. På «hanne-LU», Bundes Rammler-
schau, som også avholdes hvert 2. år, så
er det omtrent halvparten så mange, altså
over 10.000 hanner!
På tyske utstillinger har de ikke skiller
mellom bura og derfor blir det raskt en
stram eim og mange gule, seige dyr, for-
talte Pål-Eirik.

Imponerende staller og bursystemer
Kaninstallene vi fikk se var mektig impo-
nerende. For eksempel var det systemer
med fall i gulvet, slik at urin kunne renne
ut og gjødsle blomster på utsiden.
Der var bur med bunnkasser i plast, fylt
med strø og nettingbunner med tykke lag
av halm på toppen.

Opptak av lange diskusjoner (som vi for
det meste spolet forbi) om hvilket strø
som var det beste, hvilken fôring som ga

Inspirasjonskveld
om bur, staller og
kaniner generelt

Pål-Eirik hadde mye interessant han
kunne fortelle om fra tysk kaninavl, bur-

systemer og fra de store utstillinger



Tidsskrift for Kaninavl - 4-2017

de beste resultater, og hvor viktig det var
med en stabil temperatur.
Noen bursystemer var laget i betong, i
både to og tre etasjer, og mange med
plastkasser. Generelt var burenes størrel-
se slik som vi er vant med her hjemme.
Men alle hadde lagt mye arbeid i at det
skulle være innbydende for både kaniner
og eiere. Stallene sto gjerne med store be-
plantninger rundt om,og også noen store
og små løpegårder å se.
For å riktig understreke at her trivdes
både mennesker og dyr, fikk vi se voksne
menn og kvinner i sine fineste antrekk
når de stelte dyrene. Ikke helt som an-
trekket her hjemme, der altså.

Pelskvalitet og håndtering
Vi fikk også se pelsstell med børster og
kammer, og der de smurte inn kaniner
med diverse remedier for at de skulle
være blanke. Men gjennomgående for
pelskvaliteten, er jo likevel at de så sørge-
lig dårlige ut, med tanke på hva som er
standard hos oss (var nok svært, ja ganske
svært få av dem som overhode kunne
blitt vurdert på en norsk utstilling).
Jan Erik kommenterte også at for mange
rasers del, så vil det ikke være noen særlig
forbedring å ta hjem tyske dyr på grunn
av pelsen eller farger. Kropper derimot,
er de gode på, og hodeform/rasepreg.
Mange ble imponert over måten de tren-
te dyrene på, helt fra de var små av, ved
å rette opp ørene. Da sto de som tente
lys, og forhåpentligvis lenge nok til at
dommeren fikk gjort sine vurderinger.
Det ble et trivelig møte med to kunn-
skapsrike karer fra naboklubbene våre.
Takk til dere, og en riktig god sommer
til alle! – Svein K., for Askimforeningen

Jan Erik viste fram noen Hermelin,
her to i varianten hvit blåøyet
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Koksidiose er navnet på sykdommen som
oppstår når koksidier infesterer (starter
angrep) mot dyret og gir sykdom.
Koksidier er encellede parasitter som kan
gi sykdom hos flere husdyrarter.
Parasittene er artsspesifikke, det vil si at
parasittene som gir sykdom hos kanin,
ikke gir sykdom hos kalv osv.

Koksidiene som er av betydning for kanin
heter Eimeria. Mange Eimeria-arter fin-
nes, men kun noen få har evnen til å gi
sykdom hos dyrene. Vanligst er tarmsyk-
dom, men en art, Eimeria stiedae, holder
til i gallegangene i leveren.
Jeg skal forklare litt mer om hvorfor kok-
sidier i tarmen kan gi sykdom.

Når koksidiene kommer ned i tarmen,går
de inn i celler i tarmslimhinnen. Her opp-
formeres de og slipper ut oocyster (kan
sammenlignes med smittsomme egg, og
det er disse som er infektive).
Denne oppformeringen skader cellen og
gjør at tarmen da fungerer veldig dårlig
(settes egentlig ut av sin funksjon).Cellen
absorberer næring og vann dårlig.

Dersom en stor andel av tarmcellene er
infisert, er det få celler igjen til å absor-
bere, altså ta opp nok næring og vann.
Dermed oppstår diaré, dehydrering og
sterk nedsatt tilvekst.

Ved store skader på cellene oppstår det
også blødninger i tarmen, som kan obser-

veres som friskt blod i avføringen, eller
som svært mørk, tjæreaktig, avføring (me-
lena) og har ofte en spesiell lukt.

● Hvordan blir kaninene smittet?
Oocystene er, som beskrevet ovenfor,
koksidienes form for smittsomme egg.
Disse kommer ut med avføringen.
Hos kaniner som er moderat til kraftig
infisert, vil det være flere tusen oocyster
pr gram avføring.
Oocystene må ligge i miljøet i to dager
eller mer før de kan gi sykdom.
Man kan si eggene trenger to dager på å
«modnes» og de krever også et miljø som
er fuktig og relativt varmt.
På bakgrunn av denne informasjonen vil
altså ikke sykdom på grunn av koksidier
oppstå dersom burene blir rengjort hver
andre dag.

Kaniner utvikler en god immunitet mot
koksidier, derfor er det stort sett ungdyr
i alderen fra 1 til 4 mnd som blir syke.
Voksne kaniner kan i sin avføring skille
ut oocyster til tross for at de ikke er syke.
Derfor kan en mor overføre smitte til sine
avkom.
Utvikling av immuniteten er viktig for at
kaninene skal takle små doser koksidier
i sitt voksne liv.
Dermed mener jeg det er viktig at kanin-
ungene blir eksponert for litt koksidier,
noe som sansynligvis ikke skjer hvis en
rengjør burene hver dag.

«Veterinære aspekter»
Koksidiose

I forrige tidsskrift skrev Bjørn Egeland en flott artikkel om hygiene.
Jeg ble inspirert av dette og har derfor skrevet litt mer om en spesifikk lidelse

som knyttes direkte til hygiene, nemlig koksidiose
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MEN: På den andre siden, hvis man ikke
rengjør bur til mor med unger mer enn
en gang i uken, bygger det seg opp store
mengder med infektive koksidier,og ung-
ene har stor sannsynlighet for å bli syke.

● Hvordan forhindre sykdom?
Tørt miljø som blir rengjort ofte, er alfa
og omega. Hvis miljøet er rent og tørt
er det heller ingen koksidier tilstede som
kaninene kan bli syke av.
Ventilasjon for å få god luftkvalitet og
hindre høy luftfuktighet i burene er vik-
tig. Dette er et punkt som kan være verdt
å tenke over ved burbygging:
Hvor kommer luften inn,hvor går den ut,
blir det høy nok luftstrøm til å gi god luft-
kvalitet, men ikke direkte trekk?
Fôring - husk: Rent vann, grovfôr av god
kvalitet,og korrekt kraftfôr er selvfølgelig
basisen for en god helse.

Med dette vil jeg ønske alle en fortsatt fin
sommer! Bruk litt ekstra tid på rengjø-
ring og stell, det har man igjen for i trive-
lige kull, lite sykdom og god tilvekst.

Mvh Henrik Erlandsen

TK takker så meget!
Herlig bidrag fra Henrik, fint vi har noen
blant oss med positiv innstilling med å ta
«pennen» fram og skrive til oss alle!
TK (og flere andre) håper vi framover kan
få inn flott info fra Henrik. - Hvis noen av
TKs lesere har spørsmål, eller også har
erfaringer som kan meddeles i bladet, så
hadde det vært kjempeflott å få inn.
I dagens «internett-tid» glemmes det fort
at vårt medlemsblad har et stort behov
for dagligdagse emner også innsendes
her til «papir-leserne», da «stoff» og ikke
minst bilder egentlig er en mangelvare.
Da tar jeg det som en selvfølge at det i
løpet av sommeren innkommer noen be-
retninger fra stallene - og med bilder.

Bilde fra TK 5 i 2011: Henrik Erlandsen
ble presentert, og han fortalte da om sitt
utdanningsmål, som var å komme inn på
Veterinærhøgskolen - men - hva i dag?

Jeg har nå studert i 5 år, og fullfører stu-
diet desember 2017. Fra mars 2018 skal
jeg mest sannsynlig utføre min første-
gangstjeneste i Forsvaret. Jeg skal da
jobbe som veterinær i Forsvaret med
mattrygghet og hygiene.

Siste året av studiet har jeg hatt fordyp-
ning i produksjonsdyr og mattrygghet.
Jeg har da hatt mer praksis og kurs ret-
tet mot dyr som vi holder for produk-
sjon av mat, og lærer om hvordan mat-
tryggheten sikres gjennom næringskje-
den, det vi liker å kalle "fra jord til bord".
Kanin har vi veldig lite om på studiet. Vi
har hatt en forelesning som handlet kun
om kaniner, da var det hovedsaklig fôr
og stell, hvilke behov de har og vanlig-
ste sykdommer hos kjælekaniner. Har
også vært borti litt kaniner på smådyr-
klinikken. Selv om vi har lite om kaniner
spesifikt, er det mye av generell syk-
domslære man kan overføre fra andre
dyr. Og med litt egeninnsats er det lette-
re å lese seg opp på kaninsykdommer
når en er vant til å lese faglitteratur.
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Arvelighet og sportsavl
Da går vi videre i læren om arv og gener – her er den 14. artikkel:

Tan- og White-tegning
Innenfor anlegget G (viltfaktoren) har vi
noen ganger i denne serien omtalt muta-
sjonen til g (ensfargefaktoren).
Omkring 1880 oppstod i England enda
en mutasjon innen den «gruppen» – ett
anlegg som betegnes go.
Det genetiske symbol går da inn under
tegningsanleggene. Anlegget kan regnes
som en mellomting mellom G og go, i
det en kanin med go beholder ensfargen
på størstedelen av dyret, men viltfargen
på de steder hvor fargen på en viltfarget
kanin avviker fra den «fremherskende»
dekkfarge, med andre ord; på buken, inn-
siden av labbene, halens underside, nak-
kekilen,kjevenes kant, ring omkring øyne
og ved neseborene.

Kanin med anlegget AA BB CC DD gogo

vil dermed få svart dekkfarge, men lyse
kremfargede til hvite toner på de nevnte
steder på kaninen. En slik tegningsfarge
ble godkjent og tatt inn i Standarden for
10 år siden – og fikk navnet Otter.

Men vi har flere raser og varianter med
anlegget g – pluss enda ett, eller flere
anlegg.
Her må i første rekke nevnes anlegget y.
y er det såkalte gulforsterkningsanlegg.
Der kan finnes ett eller flere av dette an-
legg i den enkelte kanin. Dermed ser vi
det betegnes slik: y1y2y3

Anlegget kjennes fra raser som Belgisk
Hare, Bourgogne, Deilenaar, Sachsengold
OG «endelig» hos Tan, og er vel i den for-
bindelse det særlig interesserer oss her.

Anlegget y forsterker de brune og krem-
toner til en varmere «lysende» rødbrun
nyanse, den såkalte tanfarge. Hvis vi kom-
binerer den nevnte kanin med anlegget
AA BB CC DD gogo

med gulforsterkningsanleggene y1  y2  y3

får vi rasen Tan i varianten svart  –  og
jo flere y-anlegg, jo bedre blir tanfargen.

Hvis tegning og tanfargen skal overføres
til en rase av annen størrelse, Hermelin
eller Dvergvedder, står en overfor et van-
skelig avlsarbeid. Hermelin i tan ser vi og
Dvergvedder i tan er blitt svært populær
i Tyskland, som dere kan se på bildene.
Skal du ta avlsarbeidet selv i Hermelin,
er det da å bruke en Hermelin alaskasvart

HHeerrmmeelliinn
ii  vvaarriiaanntteenn

ootttteerr
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X en liten type Tan. Men ved denne kom-
binasjon «utvanner» en jo tan-fargen, idet
y-ene kun tilføres fra den ene. Et stort
avlsarbeid ligger foran i flere generasjo-
ner og en må ta frem 20-30 unger for å
velge ut de beste eksemplarer som har
samlet et godt antall y-anlegg.

En skal være oppmerksom på at de lange
tanfargede stikkelhår langs sidene er av
stor betydning for en tantegnings skjønn-
het. Flere tror disse stikkelhår er særlige
for White og Tan, men det er ikke tilfellet.
Alle kaniner har disse lange ledehår på
kroppssidene, de er bare ikke så enkle å
få øye på hos en viltfarget kanin eller en
Blå Wiener. Der er det ikke den samme
kontrast mellom ledehår og dekkfargen,
slik som det er på White og Tan.

Tan-variantene – og White
Tan har vi omtalt med svart grunnfarge,
men ser vi i Standarden, er Tan også god-
kjent i grunnfargene blå, brun og ekorn.
Vi tar å ser på de genetiske symboler:
Tan svart: AA BB CC DD gogo y1y2y3

Tan blå: AA BB CC dd gogo y1y2y3

Tan brun: AA BB cc DD gogo y1y2y3

Tan ekorn: AA BB cc dd gogo y1y2y3

Alle har gulforsterkningsanlegget y, men
når en ser på dem virker det ikke like
kraftig, særlig på blå og ekorn.
En alaskasvart kan forklares ved at svart i
kaninpelsen «kjemisk sett» er en opphop-
ning av mye blått. Blå og ekornfarget Tan
har anlegget dd, som betegnes for «farge-
fortynningsanlegget». Dette virker ikke
alene på anlegget gg, men også på y’ene.
En får dermed ikke så intensiv tanfarge
på variantene blå og ekorn.
Når vi presenterte White i TK nr 4/2016
fortalte vi hvordan chinchillaanlegget achi

bevirket at de brune og gule toner for-

Ved søking på nettet finner en fort ut at
Dvergvedder tan er meget populær i
Tyskland og som vi ser; - bra er de
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svant.Kombineres tan-anlegget med chin-
chillaanlegget, får vi en kanin med arve-
formel achiBCDgoy. Chinchillaanlegget
achi undertrykker de brune og gule toner,
og det går også ut over gulforsterkning-
sanlegget, som altså ikke kommer til ut-
trykk.Vi får da en kanin med tegning som
en Tan,men da tanfargen er undertrykt av
chinchillaanlegget blir kaninen hvit på de
partier hvor Tan har tan-fargen. Dermed
har vi en «ny» rase:White
White svart har: achi achi BB CC DD gogo

Godkjente varianter innen White er de
samme som i Tan, men i tillegg også blå
og brun zobel.

I det jeg holder på med denne artikkelen
omkring Tan-tegning, kommer jeg over
dette bildet. Det er fra svensk sommer-
utstilling, Kalmar KAFs i Mönsterås, og
hvor en Tan brun blir BiS, tildelt 95,5p.
Ikke bare er det en sjeldenhet med Tan
i brun, eller havana som grunnfarge, men
når jeg ser på denne hannen så vil jeg si
den stråler og presenterer seg perfekt.
Ørestillingen, er som «å være tatt rett ut
fra læreboka».
Kroppsformen virker som å «strutte» av
kraft og holder sine 4 ben etter «ønske-
målet». Og, den har heller ikke for høy
reisning, men framlabbene i fin posisjon.
Eier og oppdretter er Barbro Sjöstrand.
Takk til fotograf Emma Nordström

En pen
White hann

fra
Rogaland

Sommerens
«blinkskudd»

Hvem innsender til TK - du, eller?
Et morsomt bilde. Et pent bilde.
Et bilde av din favorittkanin. Et
bilde av en kaninmor med sine
unger. Et bilde av en sjeldenhet,
en sjelden farge. Et bilde av en
sprek hoppekanin. Send inn . . .
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Champion på din kanin: Er du eier av en kanin som har
oppnådd minimum 3 X 95 poeng, så kan du søke om Championat.
Bedømmelsene må være oppnådd på godkjent norsk utstilling og
kaninen må være bedømt av 2 forskjellige dommere (reg.bedømmel-
se teller også). Kopi av 3 aktuelle bedømmelsekort sendes helst pr
e-post, som f.eks. en PDF-fil eller bilde til: annebjng@online.no
Ev. kopier i konvolutt til: Anne Nguyen, Skogv. 1, 1820 Spydeberg
Priser: Flg. kan velges: Diplom + sløyfe kr 85. Kun diplom kr 50.
NB: Samme pris om diplom er med eller uten laminering.
Beløpet settes inn på NKFs konto: 5104 05 16763
(husk å oppgi hva betalingen gjelder, ta ev. kontakt med Ivar Østli).
Champion-diplomen er i A5-format, printes på 120grams papir og en
MÅ gi beskjed om en vil ha diplomen laminert.
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Vi i Grenland Kaninavlslag og Larvik og
Sandefjord Kaninavlslag ønsket å ha et
oppsummeringsmøte etter LU/NM 2017 i
Larvik. Møtet ble holdt en stund etter
arrangementet, dette for å få litt avstand
til selve arrangementet, samt for å kunne
presentere et endelig regnskap.
Dette kan være en overføringsverdi av
våre erfaringer – og vi ønsker dermed
å dele disse i Tidsskrift for Kaninavl:
Generelt synes vi arrangementet ble godt
gjennomført og uten store blemmer. Vi
var svært godt fornøyde med hallen som
var lys, romslig og som etter litt pynting
gav et godt inntrykk.
En stor ulempe ved hallen var leieprisen.
Med en leiepris på 50.000 var hallen i
øvre prisklasse. Kiosken var satt bort og
vi var fornøyde med gjennomføringen av
driften med godt utvalg. Kiosken gav oss
et pent økonomisk tilskudd. En erfaring
var imidlertid uklarhet i leie av kiosken
av halleier som ble noe dyrere enn bud-
sjettert. Ett tipps: Avklar alt i kontrakten
med utleier og pass på merverdiavgift!  
Sponsoransvarlig var Reidar Eikeland, og
han gjorde en god jobb med å skaffe di-
verse sponsorer til arrangementet og i til-
legg kom med mange gode ideer. Her kan
vi f.eks.nevne dommermiddagen som var
sponset av Meny Stavern og som var til-
beredt av elever på kokkelinja. Kostnad
for dommermiddag ble kroner 00.
Vi trodde vi kanskje hadde overbudsjet-
tert antall dyr i klasse A, men nådde målet
og fikk til og med noen flere enn vi had-
de regnet med. Vår sveitsiske venn som
dømte etter Europastandarden fikk mer å
gjøre enn beregnet, men Urban Hamann
var sporty og tok det hele med et smil.

Takket være iherdig arbeid og planleg-
ging av bedømmelsesansvarlig og kasse-
rer hadde vi kun kr 31.000 i utgifter til
dommere (budsjettert 40.000). Med god
planlegging og avtaler er det mulig . . .

Vår plan var å samle inngang, livdyrsalg,
utdeling av mindre premier, katalogsalg
m.m. Tanken var god, men dessverre var
vi litt underbemannet på den posten. Det
medførte noe kø og vi fikk ikke ført opp
alt slik vi tenkte. Her er det på sin plass å
rette en spesiell takk til Liv Tangen, som
hjalp til på denne stasjonen hele helgen
(Liv har fått en liten oppmerksomhet fra
oss). Vi var nok i grenseland bemannet
generelt, delvis grunnet sykdom. - Moral-
en er; «man kan aldri få nok folk!»
Det som er mest mannskapskrevende er
opp- og nedrigging av bur. Ved opprig-
ging hadde vi stor hjelp av en klasse fra
Thor Heyerdal videregående skole, som
med faglærers velsignelse heller ville set-
te opp bur enn å lære om elektrofag. Stor
takk Karoline Schrøder som organiserte
dette! Andre krefter, også fra andre skan-
dinaviske land, var hyret inn for å hjelpe.
Nedrigg gikk raskt og smertefritt takket
være mange frivillige som var igjen for
å hjelpe til. – Sporty gjort i dårlig vær!

Økonomisk ble LU/NM-17 en suksess. Vi
fikk overskudd på ca 70.000, som er godt
over budsjettert, tross store hallutgifter.
Takker alle som hjalp oss, uten dere ville
det ikke vært mulig. Vi mener LU’en var
bra og tilbakemeldinger vi har fått tyder
på at andre deler vår mening. På slutten
av møtet kunne man spore en kime til
lyst til å ta et nytt LU, men ble konkludert
med det nok var litt i tidligste laget!

Referat fra oppsummeringsmøte
for LU/NM i Larvik i 2017
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www.djohansenhusdyrutstyr.no
Urban Farming Kaniner (Tine Kortenbach, dansk) kr 360,00
Jeg elsker min kanin (Tine Kortenbach, dansk)    kr 300,00
Kaninhopping (2. utgave, svensk) . . . . . . . .  . . . . kr 100,00
Kaninhold (Birger Ukkelberg) . . . . . . . . .  . . . . . . . kr 200,00
Dvergkanin (Monika Wegler/Cappelens forlag) . . . kr 158,00
Kaniner  (Monika Wegler) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 152,00
REX-kaniner  (dansk)  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . . . pris pr stk: kr 152,00
Stjerneskålen, 1 liter  (flere farger)  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Stjerneskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . . kr   40,00
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . .  . . kr   40,00
Nem-skålen, 1 liter (flere farger)  . . . . . . . . . . . . . kr   50,00
A-B skålen, 1/2 liter (flere farger)  . . . . . . . . .  . . . . kr   70,00
Stål kopp med skrue 13 cm . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkenippel med T-kryss . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Drikkeflaske gul med nippel 1 liter . . . . . . . . . . . kr   60,00
Drikkeflaske, 1/2  liter . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   55,00
Flaskeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   35,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Sytang for ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer til sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 150,00
Avbitertang til netting, meget god . . . . . . . . . . . . kr 265,00
Reisekasse, liten 4 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 800,00
Reisekasse, stor 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 900,00
Reisekasse i metall 3 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . kr 400,00
Reisekasse i metall 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,00
Reisekasse i metall 5 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 600,00
Reisekasse i metall 6 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 700,00
Reisekasse i metall dobbel 8 roms   . . . . . . . . . . kr 900,00
Reisekasse i metall dobbel 12 roms  . . . . . . . . kr 1200,00

Netting til kaniner, duer og høns. Se også vår hjemmeside:
www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr,Tinghaugv. 100, 3175 Ramnes

Tlf.: 33 39 62 95. Mobil: 901 91 911. Fax: 33 39 65 30
e-post: ingrjoh2@online.no
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Under Hobbydyrdagene på Jarlsberg Trav-
bane, 27. og 28. mai, arrangerte Tønsberg-
foreningen utstilling. Her ble det påmeldt
66 kaniner og en hunn med kull. Svein
Lundgren var ansvarlig for poengtilde-
lingen og kom frem til at 3 dyr fikk 96p,
7 fikk 95,5p og 13 dyr fikk 95p. BiS ble
Alaska-hann 96p til Johnny Lyshaug og
BiM gikk til unghu Engelsk Schecke blå
5mnd., 95p, til Kristian Kilde Øvergård.
Som en ser var det «close race» og gode
poengsummer på de øverste plasser,hvor
Johnny Lyshaug stilte 6 Alaska-hanner og
fikk 96p, to i 95,5p, to i 95p og 94,5p.
Bjørn Petter Åsheim har kvalitetsdyr, han
kom med 5 Tan-hanner - og det ble en
meget pen stribe: 96p, 3 i 95,5p  og 95p

Resultater Klasse C for Juniorer:
1 Naomi Alba Thorstensen,  Hermelin jerng 94,5
2 Tuva Nesvik, Jæren,  Dvergvedder viltgrå  94
3 Lars Henrik Viker, Sarp. Hermelin viltgrå 93,5
Resultater Klasse L:
1 Johnny Lyshaug,  Askim,  Alaska 287
2 Bjørn Petter Åsheim, Sarp., Tan svart 287
3 Terje Engh, Grenland, Hermelin hvit r.ø. 381
4 Stensland&Ødegård, Jær. Belgisk Hare 285,5
5 Svein Erik Tønnesen, Jæren, Perle Ekorn  379
6 Johan Viker,  Sarpsborg,  Belgisk Hare   379
7 Kristian Kilde Øvergård, Eng. Schecke blå  284
8 Terje Engh,  Grenl.,  Dvergvedder viltgrå  283,5
9 Roy Thorstensen,  Larvik, Hermelin white  283
10 Heidi Jebsen&R.Nesvik, Hermelin chin  281,5
11 Lars Mangelrød,  Larvik,  Hollender sv  280,5
12 Heidi Jebsen&R.Nesvik,Jær., Liten Sølv  94,5
Klasse D: Lars Mangelrød,  Lux   92

Best i rasen: Fransk Vedder: Martine Persson
94. Stor Chinchilla: Lars Mangelrød 92,5. Belgisk
Hare: Stensland&Ødegård 95,5. Alaska: Johnny
Lyshaug 96. Perle Ekorn: Svein Tønnesen 95,5.
Engelsk Schecke: Kristian Kilde Øvergård 95.
Hollender: Lars Mangelrød 94. Lux: Lars Mangel-
rød 94. Liten Sølv: Heidi Jebsen&R.Nesvik 94,5.
Tan: Bjørn Petter Åsheim 96. Dvergvedder: Terje
Engh 95. Hermelin: Terje Engh 96.

Utstilling: Hobbydyrdagene på Jarlsberg

Som «normalt» tar Terje Engh turen til
Tønsberg når det er utstilling og Terje
hadde med seg 4 gode Hermelin som
fikk 96p - og 3 x 95p. Bildet er fra LU/

NM i Larvik hvor Terje tar fôringsrunden
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759. Perle Ekorn  1,0  5305 / F993    96 - 96 - 96      eier/oppdr.: Svein E. Tønnesen
760. Perle Ekorn  1,0  5323 / 7U11   96 - 95,5 - 95,5    eier/opp.: Svein E. Tønnesen
761. Perle Ekorn  0,1  4241 / E446   96 - 95,5 - 95,5    eier/opp.: Svein E. Tønnesen
762. Perle Ekorn  0,1  5403 / A712   96 - 95,5 - 95,5    eier/opp.: Svein E. Tønnesen
763. Sallander 1,0      531 / 96H1     95 - 95 - 95 eier/oppdr.: Anne Lise Tvedt

Nye Champions
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Rogaland KAL arrangerte lørdag 13. mai
«vår- og grillparty» med utstilling og hop-
ping hos Petter Torsen. I år med et fint
antall dyr; 89 stk, hvorav de aller fleste
var «stallens elitehanner». En kald april
har vært med på å holde dyra i fin form
og dommer Odd Einar Lundervold fant
ett dyr i 96p; Perle Ekorn-hann til Svein
Erik Tønnesen. 11 dyr fikk 95,5p, hvorav
den ene av disse var ei hu,Hermelin otter
til Mona Helleren, som da ble BiM.

Best i rasen: Fransk Vedder: Sindre Tjemsland
94,5. Angora: Hilde Krogedal 95,5. Hvit Land:
Karl Meihack 94,5. Belgisk Hare: Stensland&
Ødegård 95,5. White: Sindre Bergsagel 94. Liten
TyskVedder: Oddvar Stangeland 95. Perle Ekorn:
Svein Erik Tønnesen 96. Engelsk Schecke: Heidi
Jebsen&R.Nesvik 94. Liten Havana: Marie&Erik
Stensland 95,5. Liten Sølv: Heidi Jebsen&R.Nes-
vik 94,5. Tan: Magnor Ølberg 95. Zobel: Cathrine

Jacobsen 94,5. Dvergvedder: Sanne&Ine Lunde
95,5. Hermelin: Mona Helleren 95,5. Dverghare:
Sina&Imre Ødegård 94.
Resultater klasse L:
1 Svein Erik Tønnesen, Jær.,  Perle Ekorn  381,5
2 Bjørn Egeland,  Rogaland,   Perle Ekorn  286,5
3 Stensland&Ødegård, Jær.,  Belgisk Hare 286
4 Marie&Erik Stensland, Jær.,  Lit.Havana  285,5
5 Hilde Krogedal,  Rogaland,  Angora hvit  379,5
6 Oddvar Stangeland, Jæren, L.TyskVedder  379
7 Mona Helleren, Jæren,  Hermelin otter sv  284
8 Arild Netland,   Rogal.,  Hermelin svart   283,5
9 Heidi Jebsen&R.Nesvik, Liten Sølv svart  283
10 Arild Netland, Rogal.,  Hermelin jerngrå  95,5
11 Sanne, Ine Lunde, Jæ., Dvergvedder grå 95,5
12 Sindre Tjemsland, Jær., Fransk Vedder 282,5
13 Heidi Jebsen&R.Nesvik, Jæ. Hermelin grå 95
14 Sindre Bergsagel, Rog., Hermelin white sv 95
15 Sindre Bergsagel, Hermelin white zob.bru  95
16 Magnor Ølberg, Rogaland, Tan svart 95
17 Heidi Jebsen&R.Nesvik,   Hermelin chin   95
18 Arild Netland, Rogaland,   Hermelin chin   95
19 Heidi Jebsen&R.Nesvik, Eng. Schecke 280,5

Elite- og Vårutstilling på Randaberg

Svein Erik Tønnesen stilte med 4 Perle Ekorn og fikk denne serie: 96p, 95,5p og to
som fikk 95p, og da ble det seier og BiS. Mona Helleren fikk BiM med Hermelin otter
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Helga 9.-11. juni var det igjen klart for
Indre Østlands tradisjonsrike utstilling på
Nes. I år, som i fjor, i telt på Strandheim
Camp med vakre Mjøsa som bakgrunn.
95 kaniner ble påmeldt, to ungdyrsgrup-
per og ei hu med kull. Dommere var
Gullik Klepaker og Bo Paulsson, som fant
ett dyr i 96p, 8 i 95,5p som alle var han-
ner og 17 dyr i 95p. BiS ble Perle Ekorn-
hann i 96p til Svein Erik Tønnesen. BiM-
uttak var mer spennende med 4 huer i
95p og Engelsk Schecke til Kristian Kilde
Øvergård ble vinner. – Lørdag kveld ble
avsluttet med en trivelig sammenkomst.
Best i rasen: Belgisk Kjempe: Ivar Østli 94,5.
Fransk Vedder: Torgeir Vestenfor 95,5. Rex: Lilliot
Carina Rønning 94. Hvit Land: Torgeir Vestenfor
95. Belgisk Hare: Johan Viker 95,5. Sallander:
Anne Lise/Kåre Tvedt 94,5. Thyringer: Leif Op-
sund 94,5. Alaska: Johnny Lyshaug 95,5. L.Tysk
Vedder: Elina Jokinen 94. Perle Ekorn: Svein Erik
Tønnesen 96. Engelsk Schecke: Kristian Kilde
Øvergård 95. Liten Havana: Jan Magne Lien
94,5. Tan: Jan Magne Lien 95. Liten Rex: Lilliot
Carina Rønning 92,5. Dvergvedder: Torgeir
Vestenfor 94,5. Hermelin: Roy Thorstensen 95,5.
Dverghare: Elina Jokinen 94.
Resultater klasse L:
1 Svein Erik Tønnesen, Jær.,  Perle Ekorn  286
2 Johnny Lyshaug, Askim, Alaska 286
3 Roy Thorstensen, Hermelin white svart    286
4 Johan Viker,   Sarpsborg,   Belgisk Hare  285,5
5 Torgeir Vestenfor, Ind.Østl., Fransk Vedder  285
6 Kristian Øvergård, Engelsk Schecke blå  284,5

7 Ingrid Harmens, Trøndelagen,   Alaska    284
8 Kristin Harmens Berg,   Hermelin viltgrå  284
9 Geir Vidar Asgrimplass,  Fransk Vedder   284
10 Anne Lise, Kåre Tvedt, Hermelin hvit r.ø. 284
11 Jan Magne Lien,  MøreogR,  Tan svart   377,5
12 Stensland&Ødegård, Jær, Belgisk Hare 283,5
13 Anne Lise, Kåre Tvedt, Møre,  Sallander  377
14 Kristian Øvergård,  Engelsk Schecke svart 95
15 Torgeir Vestenfor,  Indre Østl.,   Hvit Land   95
16 Thea Buøy Antonsen,   Hermelin otter sv. 95
Klasse MUngdyrsgruppe:
1 Ingrid Harmens, Trøndelagen,   Alaska    94
2 Elina Jokinen, I.Østl., LitenTysk Vedder   92
Klasse D Hunn med kull:
1 Leif Opsund,  Indre Østland,  Thyringer   95

Midt-sommer-utstillingen, Nes på Hedmarken

Kjæle-kanin-konkurranse: nr 1 Linnea
med David og nr 2 Thea med Ottar
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iDommerne, Gullik Klepaker og Bo Paulsson tar ut BiM.
Torgeir Vestenfor «kontrollerer»
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ÅRETS UTSTILLER 2017
Første halve året av 2017 er blitt historie og
konkurransen «Årets Utstiller» er nå inne i
en litt roligere periode. Konkurransen i år
er jevn og det går mot en meget spennende
høst- og vintersesong for flere.
Vi har her oppdatert listen med resultatene
fra Rogaland 13. mai, Tønsberg 27. mai og

Indre Østland 10. juni. Undertegnede har
vært heldig og er fortsatt øverst, etter seier
og BIS i Tønsberg og 2.-plass på Nes.
Svein Erik Tønnesen har klatret opp på en
klar 2.-plass etter seier og BIS på Nes og
seier og BIS i Rogaland.
Listen er nå som følger:

1.Johnny Lyshaug           145 p.
2.Svein Erik Tønnesen    126 p.
3.Roy Thorstensen            84 p.
4.Stensland/Ødegård        80 p.
5.Jarluf Lomeland             72 p.
6.Ingrid Harmens              62 p.
7.Roger Skjølås                 61 p.
8.Johnny Kirkebirkeland    42 p.
9.Johan Viker                     39 p.
10.Geir Hamre                   38 p.
11.Kari Jørgenrud              36 p.
12.Bjørn Egeland               36 p.
13.Bjørn Petter Åsheim      30 p.
14.Alf Gunnes                    26 p.
15.Thormod Saue              24 p.
16.Jan Erik Baller               21 p.
17.Tor Gillerholtmoen         15 p.
18.Ludvig Gulliksen            15 p.
19.Sturle Skeidsvoll            14 p.
20.Terje Engh                     14 p.

21.Robert Gabrielsen          12 p.
22.Svein Kamfjord               12 p.
23.Øystein Osland               11 p.
24.Hans Petter Wold            09 p.
25.Marie og Erik Stensland  08 p.
26.Bjarne Øygard                 06 p.
27.Leif Opsund                     06 p.
28.Karoline og Ulrik Klepaker 06 p.
29.Kristin Berg                      06 p.
30.Kristian Kilde Øvergård    06 p.
31.Mona Helleren                 03 p.
32.Geir Vidar Asgrimplass   03 p.
33.Naomi A. Thorstensen     03 p.
34.Torgeir Vestenfor              02 p.
35.Karl Meihack                    02 p.
36.Snorre Jacobsen             02 p.
37.Randi Uvås                      02 p.
38.Hilde Krogedal                 02 p.
39.Magnor Ølberg                01 p.

For Sportsutvalget, Johnny Lyshaug

764. Angora hvit 0,1   6561 / 073H   96,5 - 95,5 - 95,5   eier/oppdr.: Hilde Krogedal
765. Angora hvit 0,1 6562 /  Y025   96 - 95,5 - 95,5      eier/oppdr.: Hilde Krogedal
766. Angora hvit 0,1 5514 / R462   95,5 - 95 - 95         eier/oppdr.: Hilde Krogedal
767. Angora hvit 1,0   6551 / L945    95,5 - 95 - 95         eier/oppdr.: Hilde Krogedal

Nye Champions

KURS: Nok en gang oppfordres dere foreninger til å bruke muligheten vi har
via Natur og Miljø. Meld dere på! Før utstilling: Meld inn kurs i burbygging
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En av Askim og omegn kaninavlsfore-
nings trofaste støttespillere er gått bort.
Ludvig Østbye ble medlem tidlig på sytti-
tallet og har siden vært medlem.
For to år siden ble Ludvig utnevnt til
æresmedlem i foreningen. Han har også
NKF sin Sølvmedalje og Øsfold avlslag
sitt hederstegn.
Ludvig er av dem som har vært lengst
som leder i foreningen og har også hatt
andre verv. Han har også vært i styret i
Østfold Avlslag for Kaniner en årrekke.
Askim-foreningens første utstillingsbur av
nyere type, bygde vi hjemme på gården

til Ludvig på Guru i Askim. Mange møter
og grill-aftener ble arrangert hjemme hos
Ludvig og familien.
Av kaninraser hadde han mange, men det
var nok Liten Havana og New Zealand
White som lå hans hjerte nærmest.
De siste årene var preget av litt sviktende
helse, men møtte opp på våre utstillinger
og møter, så sant formen var noenlunde.
Vi har alle noe å lære av Ludvig, for hans
motto var: – «Vi får hjelpe hverandre»
Fred over Ludvig Østbyes minne.

Askim og omegn Kaninavlsforening
Johnny Lyshaug

Minneord om Ludvig Østbye

Møre og Romsdal Kaninalslag inviterer til

HHAAUUSSTT--UUTTSSTTIILLLLIINNGG
1.-3. september 2017

under Dyregod-dagane, Batnfjordsøra
Åpen i klassene: A, B, M, D, E, K og G (1 gruppe pr utstillar)

Innmelding sendes til: Bjarne Øygard  (helst excel-fil) e-post
bjarne.oygard@mimer.no        innen onsdag 23. august

Innmeldingsavgift kr 70 pr katalognr. + kr 10 i klasse E og G
Avgifter settes inn på konto nr.: 3910 16 23037 v/Knut Are Sundgot  
Innlevering av dyr fredag 1. sept. fra kl 16 til kl 22.
Premieutdeling søndag kl 14
Kontakter: Stian tlf. 470 29 354.
Bjarne tlf. 950 20 982, Knut Are 917 72 340
Se også: "Dyregod-dagane" på Facebook
eller  http://www.dyregod-dagane.no Møre og Romsdal KAL

Minner om NKFs kurstilbud, se:
www.naturogmiljo.no
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Indre Østland KAL INVITERER TIL:

Ål ldrettshall
3.- 5.november
Utstillingen omfatter:
● Klasse B ungdyr
● Klasse C 1,0 voksne hanner
● Klasse K produkter
● NM i kaninhopping, arr.: NKHF

Påmelding til utstilling:
innen 19. oktober, helst excel-fil til:
ro-lud@online.no     eller post: Rolf
Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng
Alle kombikaniner merkes også med X.

Påmeldingsavgifter:
Utstilling: Kr 80  pr kanin/katalognr
Innbetaling utstilling + fest settes inn på
konto 1206.45.26446 innen 19. oktober
og merkes LUU/NM 2017 med antall
katalognummer pr klasse og fest.

NM i kaninhopping arr. NKHF:
- NM Rett bane Elite, bedømmelse C
- NM Rett bane Veteran, bedømmelse B
- NM Lengde Elite 
Kombikonkurranse:  Slalåm m.å.  + ut-
stilling klasse C  og merkes også med X.

Påmelding til kaninhopping:
innen 19. oktober, sendes til e-mail:
smaragdirene@hotmail.com   eller post:
Irene Dahlby, Sognshøy 15, 1580 Rygge
Husk: Navn, medlemsnr., klubb, konk-
navn, reg.nr., ørenr. og startklasser.
NB! Kombihuer voksne stilles i klasse C
og alle kombikaniner må påmeldes
både til utstilling og hopping.

Avgift kaninhopping:
Kr 80 pr start,  kombi kr 40 pr start.
Settes inn på konto: 0538 19 09753
innen 19. oktober. Merkes: NM 2017,
med navn og antall starter pr klasse.

Overnatting Thon Hallingdal:
Enkeltrom kr 995 pr. døgn inkl. frokost
Dobbeltr. kr 1295 pr. døgn inkl. frokost
(har også familierom og suiter).
Bestilling:  hallingdal@thonhotels.no
eller tlf. 32 08 20 11
Oppgi kodeord: Landsutstillingen Ål
NB: Etter 1.10. vil rom bli tilbudt andre.

Venneaften:
Thon Hotell Hallingdal. Meny: Buffet.
Pr pers. kr 395  (t.o.m. 12 år halv pris).
Påmelding til Elina Jokinen innen 19.10.

Innlevering av kaniner:
Fredag 3. november fra kl 18  til 22.
Vi fôrer med høy og vann.
Husk opphengbare vannkopper.

Åpningstider:
Lørdag 4. november fra kl 10  til 17.
Søndag 5. november fra kl 10  til 14.
med premieutdeling: hopping kl 13
med premieutdeling: utstilling kl 14
Uttak av dyr ETTER premieutdeling

Kontaktpersoner:
Torgeir Vestenfor:  Tlf. 959 80045
torgeir@hallingdalrenovasjon
Elina Jokinen:  Tlf.  476 58 021
ellujokinen@hotmail.com
Ivar Østli:  Tlf.  911 82 745
i.oestli@online.no
Hopping: Jorunn Egner:  Tlf.  924 48 477
jorunn_trampe@hotmail.com

LLUUUU & NNMM 22001177
NM/LANDSUTSTILLING RASEKANINER NORGESMESTERSKAP I KANINHOPPING
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

Tlf. 52 76 14 48  -  mobil 958 46 529
e-post: inhandel@online.no

ANGORA farga

Ingrid og Dagfinn Johansen
Åsly, 3175 Ramnes

Tlf. 33 39 62 95 - Mobil 901 91 911
BELGISK KJEMPE - WIENER hvit (stor)

TAN - DVERGVEDDER

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 480 55 761 

e-post: amklepaker@hotmail.com
BELGISK HARE - HOLLENDER

ALASKA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 97 67 -  mob. 950 24 128
STOR SØLV svart og viltgrå

WIENER hvit

Liv Tangen og Leif Opsund
Duengerhøgda 200, 2353 Stavsjø

Tlf. 62 35 26 59  -  mobil 997 99 141
HVIT LAND - RHINSK SCHECKE

THYRINGER  -  TAN

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

Tlf. 51 67 19 00  -  mobil 970 66 450
e-post: bjorn.egeland@lyse.net

PERLE EKORN

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

e-post: jennista@online.no
LITEN TYSK VEDDER kappetegnet

og ensfarget i viltgrå og jerngrå

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7606 Levanger

mobil 906 43 876 / 403 89 423
TRØNDER - DVERGVEDDER viltgrå + kapp

TAN svart  -  ANGORA hvit b.ø. og farget

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

Tlf. 52 77 84 56. Mobil 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no    www.kallehagen.no
FRANSK og L.TYSK VEDDER - HOLLENDER

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
LITEN SØLV - HERMELIN i flere varianter

Stensland & Ødegård
4360 Varhaug  -  Tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net

BELGISK HARE  -  Liten HAVANA
DVERGHARE

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

Telefon 456 05 159
e-post: la-haugo@hotmail.com
STOR SØLV svart  -  RUSSER

Kongsdelene kaninoppdrett
Mary Nesfeldt. Tlf. 911 81 908
E-post: nesfeldt@online.no

http://www.kongsdelene-kaninoppdrett.net
Løvehode - Hermelin brun - Liten Rex

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

Tlf. 412 35 553
e-post: kloevst@online.no

SACHSENGOLD

Økdalens Kaninoppdrett www.okdalen.com
v/ Kristin Berg og Ingrid Harmens

tlf.48114973 / 90567484 rbkfrode_fan@yahoo.no
FRANSK VEDDER  -  ALASKA  -  DVERG-
VEDDER - HERMELIN  - HOPPEKANINER

Øystein Osland 6966 Guddal i Fjaler 
Tlf. 416 86 449    oysteinosland@hotmail.no

BELGISK KJEMPE viltgrå
NEW ZEALAND RED - THYRINGER

HERMELIN viltgrå og kvit rødøyd

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd
KJEMPERASER: kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700
ANGORA: kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700 kr 750
ALLE ANDRE RASER: kr 400 kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650
Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200
Poengtillegg: 95p = kr 200  /  95,5p = kr 250  /  96p = kr 300  /  96,5p = kr 350
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for Tidsskriftet kr   100,00
Merketang Hauptner med 2 tallsett kr 1700,00
Hauptner ekstra bokstav-sett kr 1400,00
Hauptner ekstra tallsett kr   500,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
NKFs kulepenn «Crown Juwel» pen og god! kr     30,00
Kanin-klistermerke, pr brett med 6 stk kr     30,00
Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 33 39 62 95 e-mail: ingrjoh2@online.no

Priser
er inkl.
mva.

Frakt
kom-
mer i
tillegg

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :

Lisbodal Angora - Hilde Krogedal
ANGORA hvit rødøyet

salg av dyr - samt produkter og garn
4353 Klepp st. -  Tlf. 950 50 254

e-post: hilde@kleppnett.no

Svein Kamfjord
Grønlundv. 12, 1400 Ski. Tlf. 930 30 423

e-post: kamfjord1@gmail.com
www.kamfjordskaninbod.com
NEW ZEALAND RED - ISABELLA

Oppdretterannonse:
kr 435 for et helt år

Stian Moldskred
Skjolden 13, 6060 Hareid

Tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com

NEW ZEALAND RED

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

Tlf. 906 67 358 / 407 21 113
e-post: silkebae@online.no
ANGORA hvit r.ø. og farget

HerrLie Hermelin Kaninoppdrett
5517 Haugesund. Mob. 466 90 020

e-post: rogerlie@live.no
www.hermelinkanin.com

HERMELIN i flere farger - normal og rexpels
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Forenings-adresser:
Medlemstallene er pr 23. juni 2017
Totalt: 481  (S: 325 - J: 33 - F: 123)

Askim og omegn Kaninavlsforening   36
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, 1860 Trøgstad, mobil 908 74 911
Sekr.: Anne Charlotte Fremmegård, mobil 934 67 108
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100
e-post: kjjoerg@online.no
Møte 1. mandag i måneden (ikke juni, juli og august)
Folkenborg Museum, Narvestadveien 7, 1850 Mysen, kl 19.00.

Bergen og omland Kaninavlslag    32
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf. 977 01 367 e-post: danafeed@online.no
Nestl.: Bård Jebsen, tlf. 950 35 262. e-post: b-jebsen@online.no
Kass.: Marita Tørset. e-post: maritat@broadpark.no
Bergen og omegn Kaninhoppere: Annette Floen, tlf. 924 20 607
e-post: nettemoren@yahoo.no
hjemmeside: http://www.bergenkanin.com

Drammen og omegn Kaninavlsforening    25
Leder: Cato Smørgrav, tlf. 986 59 635      e-post: usmoer@online.no
Nestleder:Thormod Saue, tlf. 900 90 472. E-post: thsaue@online.no
Sekr./Kass.: Kaare Midtun. Tlf. 907 54 648. E-post: kamt@cowi.no 
Hjemmeside: www.drammenkaf.com
Møter: 2. mandag i mnd. Loe gård i Hokksund kl. 18:30
(ikke møter i juli og august).

EidsvoII og omegn Kaninavlsforening    5
Leder: Camilla Venger. E-post: milla_cookiemonster@hotmail.com
Nestleder: Thore Nilsen, Skogbygda
Sekretær:
Kasserer: Anne Venger, Skansegårdseterveg 32, 2224 Austmarka
Hjemmeside: http://ekaf.no

Glåmdal Kanin-forening   5
Leder: Hilde Haakenstad, Dal, 2235 Matrand. Tlf: 48173859
e-post: hilde.haakenstad@hotmail.no  (post til leder)
Nestleder/Kasserer: Hilde Aamodt, Åkrokveien 268, 2113 Disenå.
Tlf: 958 81 559, e-post: hildedisi@hotmail.com
Sekretær:

Grenland Kaninavlslag    6
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekr.: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien
tlf. 905 30 742 e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien

Haugaland Kaninalslag    22
Leder: Hilde Narheim, 5550 Sveio. Mobil: 907 57 302
Nestleder: Arvid Langelandsvik, 5550 Sveio. Mobil: 458 09 023
Kasserer:Torbjørn Frøland, 5563 Førresfjorden. Mobil: 959 89 824
Sekretær: Roger Lie, 5517 Haugesund. Mobil: 466 90 020
Styremedlem: Odd Einar Svendsen /  Venche Frøland
Hoppekontakt: Nina Fagerland. e-mail: hokh14@hotmail.com
Mail, bruk denne: haugalandkaninalslag@gmail.com
Hjemmeside: http://www.haugakal.net

Indre Østland Kaninavlslag  26
Leder: Ivar Østli, Nordre Ålsvei 334, 2750 Gran,
tlf. 61 33 17 76, mobil 911 82 745, e-post: i.oestli@online.no
Nestl.:Tor Gillerholtmoen, Ellevsæterv. 385, 2380 Brumunddal,
tlf. 62 35 20 23. e-post: tor.giller@hotmail.com
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021.
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Mathias Gaaserud, e-post: mathiaga@online.no
tlf. 996 46 908       Kontonr.: 2010 22 76222.

Jæren og Sandnes Kaninalslag    75
Leder: Kjell Helge Jåtun, E-post: kjell.helge@kleppnett.no
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Svein Erik Tønnesen, tlf. 473 78 523
sveinerik.tonnesen@navico.com         Kontonr.: 3290.54.16382
Kaninhopping: Tonje Søfteland, tlf. 926 62 791
e-post: skaffer_stjerna@hotmail.com
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag 26
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng.
Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
e-post: haneholmen@hotmail.com          Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     22
Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid, tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 950 20 982
e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot, 6065 Ulsteinvik, tlf. 917 72 340 
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
Styremedlem: Elisabeth Pedersen

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    25
Leder: Snorre Jacobsen, tlf. 906 43 876, e-post: sn-j@online.no
N.leder: Jonette S. Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Iren Storli, tlf. 926 06 467    e-post: iren.storli@gmail.com
St.medl.: Siri Fisknes, tlf. 976 32 124   e-post: siri_f90@hotmail.com
Hjemmeside: www.ntkaf.no

Oslo og Akershus Kaninavlsforening      21
Leder: Trond Pettersen, Hellav. 54, 2013 Skjetten, tlf.: 63 84 33 03
mob.: 934 18 002     e-post: trond.pettersen.pt@gmail.com
Nestl.: Geir Hovde, Santraåsen 11, 3280 Tjodalyng, tlf. 909 71 551.
Sekretær/hoppekontakt: Jorunn Egner, Egnerv. 72, 1923 Sørum 
tlf. 924 48 477 e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kass.: PåI-Eirik Iversen, boks 34, 1923 Sørum, tlf. 63 82 91 41,
mob. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Kontonr.: 1271 30 73146                    Hjemmeside: www.oslokaf.no

Rogaland Kaninalslag     22
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 51 67 19 00, mobil: 970 66 450

e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no    kontingent-konto: 3204 07 02406
Hopping: Helene Løining Bårdsen, helenelbaardsen@hotmail.com
Tlf. 978 20 866 rkhopping@hotmail.com
Møter 2. mandag i mnd, Statoil, kl 19.00   (ikke juni-juli-august)
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Sarpsborg Kaninavlsforening    50
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestl.: Espen Sand, tlf. 922 18 337. e-post: espen.sand@getmail.no
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
e-post: rsynnh@sarpsborg.net
Kass.: Svein Petter Sponheim, e-post: svein.petter@sponheim.no
tlf. 913 63 735 konto-nr.: 1090.18.59715 
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.
Hjemmeside: http://www.sarpsborgkf.com

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    9
Leiar: Øystein Osland, Ekornlia 11, 6800 Førde,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Thor Øivind Larsen, 6740 Selje,
tlf. 57 85 64 46, mobil: 412 00 596    e-post: torolarsen@gmail.com
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Annonser i TK er gratis på www.kanin-nkf.net

1/1-side kr  1400
1/2-side kr    900
1/3-side kr    700
1/4-side kr    550

1/8-side kr   400

Oppdretterannonse
for ett år: kr 435

Blad nr 4/2017: juni/juli ut ca uke 27
-  manusfrist er 20. juni
Blad nr 5/2017: aug./sept., ut ca uke 36
-  manusfrist er 20. august

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

Adresse-endring MÅ meldes til: sekreter@kanin-nkf.net

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375

350 sider «om det du bør vite»
Bestill/kjøp hos:  Dagfinn Johansen
tlf. 33 39 62 95, mobil 90 19 19 11

e-post:  ingrjoh2@online.no

Sørlandets Kaninavlslag    19
Leder: Bente Torland. Mobil 915 63 172 e-post: skjato@online.no
Nestleder: Siw Kvam, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 958 19 073
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Tore Askeland,Tingstveitvegen 92, 4823 Nedenes,
tlf. 37 09 67 75. Mobil  911 51 064
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com

Trøndelagen Kaninavlsforening    40
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Nestl.: Erling Killingberg,Vetle Visliesv. 2,Trondheim tlf. 72 55 54 09.
Kasserer: Kine Buøy Antonsen, Anders Hovdens v. 34, 7224 Melhus
tlf. 482 86 951, e-post: kinebuoy@online.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, Skjefstadbakkan 134, 7089 Heimdal
tlf. 926 10 307, e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    12
Leder/sekr.: Dagfinn Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. 33 39 62 95
Mobil. 90 19 19 11. e-post: ingrjoh2@online.no 
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. 33 39 62 95
e-post: ingrjoh2@online.no
Nestleder: Martine Persson, 3121 Nøtterøy
Styremedlem: Ole Jan Fallet, Holtanveien 336, 3160 Stokke
Hjemmeside: www.tonsbergkanin.com
Hopping, se: www.tonsberghoppegruppe.weebly.com 
Medlemsmøter avholdes i dommerbua på Jarlsberg Travbane,
1. tirsdag i hver mnd kl. 18.00

FYLKESLAG: Østfold Avlslag for Kaniner
Leder/kasserer: Harald Frorud, Storv. 35B, 1816 Skiptvet,
mobil-tlf.: 950 05 596       e-post: hafror@online.no
Nestl.: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Norsk Angora for ev. info, send mail til: sekreter@kanin-nkf.net

Alaska og Havana-klubben
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekretær: Affe Hedlund, e-post: alfred@sisu.o.se
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Styrem.: Oddmund Veka, e-post: oddm-ve@online.no
Kontingent kr 150,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

Dvergkaninklubben
Leder: Jarluf Lomeland, tlf. 405 53 927 e-post: jarlom@blockberge.no
Nestleder: Svein Ødegård, tlf. 959 30 906
e-post: sveinodegard@lyse.net
Sekr.: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@statoil.com
Kasserer: Bengt Larsen
Styremedlemmer: Hallgjerd Paulsen og Sindre Bergsagel
Kontingent kr 150,-  (fam. kr 50) - Betales til konto nr  05303462173

Norges Kaninhoppforening
Leder: Annette Floen, tlf. 924 20 607 e-post: nettemoren@yahoo.no
Sekretær: Jorunn Egner, Egnerv. 72, 1923 Sørum 
tlf. 924 48 477. e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kasserer: Hege Spjelkavik
NB: ALLE e-MAIL SKAL GÅ TIL FLG.: styretnkhf@hotmail.com
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753
Hjemmeside: www.kaninhopping.no

Norsk Vedderklubb
Leder:Torgeir Vestenfor. Tlf. mobil  959 80 045
e-post: torgeir@hallingdalrenovasjon.no
Sekretær: Kristin H. Berg. Tlf. mobil 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Kasserer: Elin Stangeland. Tlf. mobil 915 59 244
Kyrkjevegen 271, 4325 Sandnes. e-post: jennista@online.no 
Kontingent kr 200  settes inn på konto: 3250 26 57452

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Lars Magne Gunnes, tlf: 976 08 449,
e-post: lars.gunnes@getmail.no
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 926 10 307,
e-post: margot.fiske.hokstad@stfk.no
Kontingent kr 100.-   betales til kontonummer: 9365 26 36762
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En pen kanin, ja, det er det!
Dette er en Liten Sølv og den er i en sjelden

variant her hos oss - nemlig gul

B
Returadresse:
Bjørn Egeland
Frøyerveien 46
4328 Sandnes

Til ALLE medlemmer:
Husk å oppgi korrekt adresse. Har du

adresse-endring, så send inn snarest til:
sekreter@kanin-nkf.net 


